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Majhälsningar till alla lion i A-distriktet   
 
Sommaren har låtit vänta på sig men nog kommer den väl ännu.  
Klubbarnas verksamhet avtar så småningom då sommarferierna står för dörren.  Klubbarna förbereder sig 
redan inför den nya perioden och de nya funktionärernas för att ta ansvar för verksamheten. Under som-
maren håller klubbarna sina styrelsebytesmöten och andra sammankomster i mera avslappnad form och 
även annars används sommaren för att samla krafter inför den kommande verksamhetsperioden. 
 
Under den kommande perioden fortsätter klubbarna i vårt distrikt med sin aktiva och mångsidiga 
serviceverksamhet för att lokalt, nationellt och internationellt hjälpa dem som behöver hjälp och stöd. Jag 
önskar att man fortsättningsvis i sina verksamhetsplaner skulle ha med det här årets aktiviteter TACK 
VETERANERNA! och NÄSDAGEN samt de egna aktiviteter som på många sätt betjänar barn, unga, 
åldringar och handikappade samt andra som är i behov av hjälp. 
 
I sommar kommer en stor grupp med ungdomar för att i olika delar av landet delta i lionens ungdomsläger. 
Ungdomarna behöver värdfamiljer som sköter om deras väl och ve under den tid då de inte är på läger. Ett 
informationstillfälle för värdfamiljer hålls i S:t Karins 31.5.2015. Ytterligare information ger vår ung-
domsutbytesledare Heini Brushane. 
  
Jag påminner klubbarnas sekreterare och andra aktörer att rapportera vad klubben gjort så att vi får alla 
serviceaktiviteter räknade till godo i lionorganisationens 100-års serviceregister. Rapporteringen flyttar över 
till MyLCI fr.o.m. den kommande perioden. Skapa era lösenord på internationella LIONS-sidorna så att ni 
på förhand kan bekanta er med de möjligheter som det internationella huvudkontoret ger. 
 
Kom ihåg att uppdatera klubbens uppgifter i medlemsregistret med tanke på vårens nyvalda klubbfunk-
tionärer och även annars trots att inga förändringar skett. 
 
ASK ONE – KEEP Jag uppmuntrar klubbarna att fortsättningsvis skaffa nya aktiva medlemmar för att 
säkerställa framtiden för vår verksamhet. 
Då varje medlem i klubben frågar en ny och klubbarna inte låter någon gammal medlem lämna den fina 
fritidsverksamheten, kan vi starkare fortsätta med vår serviceverksamhet. 
Bara genom att fråga får vi nya medlemmar. Fråga och ta in nya medlemmar. Gör man på det här sättet, 
är klubbarnas framtid säkrade. 
 
Under den kommande perioden hålls i september ett utbildningstillfälle för de presidenter, sekreterare 
och kassörer som inte kunde delta nu på våren och samtidigt är det ett tillfälle för alla nämnda funktionä-
rer att friska upp sina kunskaper. 
Följ med A-distriktets sidor gällande inbjudan till nämnda utbildningstillfälle. 
Speciellt för sekreterarna och kassörerna kommer det att finnas mycket nya saker att lära sig då man un-
der nästa period övergår till MyLCI-rapportering och då det blir förändringar i hur man betalar de interna-
tionella medlemsavgifterna till huvudkontoret. 
 
Jag hoppas att så många klubbar som möjligt ansluter sig till stödföreningen för årsmötet i Åbo 2016. 
PDG Björn Taxell och PDG Mikko Torkkeli ger ytterligare information om stödföreningen. 
 
I väntan på sommaren, ha en bra fortsättning på verksamhetsperioden  
 
Pertti Tenhunen 
Distriktsguvernör 


